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Zaporedna številka članstva Sekcije za apiterapijo dr. Filip Terča:
Zaporedna številka članstva Sekcije apiterapevtov Slovenije:
Prijavnico izpolnite s tiskanimi črkami in čitljivo!

PRIJAVNICA
za vstopno članarino Sekcije apiterapevtov Slovenije pri ČZD Maribor
Tečaj apiterapije za naziv APITERAPEVT 1: 2017-2018
Osebni podatki:
Priimek:

Ime:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Podatki o bivališču:
Ulica in hišna št.:

Kraj bivališča:

Poštna številka:

Pošta:

Občina stalnega bivališča:

Ostali podatki:
Izobrazba (naziv/poklic):

Mobilni telefon:

Elektronski naslov na katerega želite prejemati obvestila (e-mail):

Izpolnijo samo člani ČD
Član ČD:

Kraj:

KMG MID:

Datum prijave:

Lastnoročni podpis:

Prosimo nujno navedite svoj elektronski naslov za obveščanje.
Splošni pogoji plačila in informacije na drugi strani.
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Splošni pogoji in plačilni pogoji ter druge informacije:
Za vstop v sekcijo je zaželena srednješolska izobrazba, poznavanje osnov računalništva in
poznavanje osnov čebelarstva.
Predpogoj za vstop v članstvo Sekcije apiterapevtov Slovenije pri ČZDM je:
1. članstvo Sekcije za apiterapijo dr. Filipa Terča, ki znaša 10 € na leto Vsi, ki še niste člani te sekcije,
lahko to uredite na simpoziju o apiterapiji (dne 7. 10. 2017, ki bo na FKBV, Hoče) ali z nakazilom na
TRR:
ČZD Maribor, Streliška cesta 150, 2000 Maribor
TRR: SI56 1934 0501 1005 481 (odprt pri DBS d.d.)
Namen nakazila: CMDT
Referenca: SI00 30-3
2. Vstopna članarina za Sekcijo apiterapevtov Slovenije (SAS) znaša 550 €. Možno je plačilo na 3
obroke:
ČZD Maribor, Streliška cesta 150, 2000 Maribor
TRR: SI56 1934 0501 1005 481 (odprt pri DBS d.d.)
Namen nakazila: CMDT
Referenca: SI00 90-17 (za 50 €)
Referenca: SI00 50-18 (za 500 € oziroma za obroke)
1. obrok članarine: 250 €  do 15. 10. 2017
2. obrok članarine: 200 €  do 15. 02. 2018
3. obrok članarine: 100 €  do 15. 03. 2018
Naslednja tri zaporedna leta (2018, 2019 in 2020) je za člane SAS članarina 50 € in jo je potrebno
poravnati do 30.06. v tekočem koledarskem letu.
Za vstopne člane SAS ČZDM organizira izvedbo dvanajstih brezplačnih predavanj, štirinajstih tematskih
delavnic, zagovor referata in zaključne naloge. Literaturo, ki zajema skripto Apiterapevt 1 in štiri brošure
na temo Apimedicine ter brošuro z naslovom Masaža z medom, prejme kandidat na prvem srečanju
oziroma ob plačilu prvega obroka vstopne članarine. Predavanja bodo potekala od začetka oktobra do
konca maja ob sobotah in nedeljah predvidoma od 8:00 ure zjutraj do 17:00 ure popoldan na lokaciji
Pohorska vila, Pivola 8, Hoče. V mesecu decembru in v prvi polovici meseca januarja predavanj ne bo.
Sekcija bo za generacijo 2017-2018 organizirala enodnevno strokovno ekskurzijo (katere cena bo
predvidoma 30 €) in eno predvidoma štiridnevno strokovno ekskurzijo v tujino, Vojvodina, Romunija in
Bolgarija. Strokovna ekskurzija bo predvidoma organizirana v septembru (predviden termin od
21.09.2018 do 24.09.2018) in bo stala predvidoma okrog 400 €.
Omejitev vpisa za 4. generacijo je največ 50 udeležencev. Zbiranje prijav se zaključi, ko je vplačanih 50
vstopnih članarin.
Obvestila o tečaju spremljajte na naši spletni strani: www.czdm.si
Obvestila o tečaju in morebitnih spremembah boste s strani tajnika ČZDM prejemali tudi na vaš
elektronski naslov naveden v prijavnici (zato obvezno izpolnite polje elektronski naslov v prijavnici).
Za morebitne dodatne informacije, pojasnila in vprašanja nam lahko tudi pišete na zveza@czdm.si ali
tajnistvo@czdm.si in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Predsednik Sekcije apiterapevtov Slovenije, gospod Vlado Pušnik 041 610 110.
Predsednik Sekcije za apiterapijo dr. Filipa Terča, gospod Karl Vogrinčič 041 643 600.
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